
As festas
do cordeiro



O Reino de Deus e o Shabat



Dias, Festas & outras datas

Grandes
Festas

PÊSSACH
(Páscoa)

SHAVUOT
(Pentecostes)

SUCOT
(Tabernáculos)

Pequenas 
Festas

PURIM
(Festa de Ester)

CHANUKAH
(Dedicação)



Ligações
com

Pêssach

HAG HAMATZOT
(Festa dos Pães sem fermento)

YOM HABIKURIM
(Dia das Primícias)

 

Ligações
com Shavuot

SEFIRAT HAOMER
(Contagem do Omer)
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YOM T'RUAH
(Dia do Toque do Shofar)

YOM KIPUR
(Dia da cobertura)

HOSHANAH RABA
(Grande Salvação

Último dia
O Grande dia da Festa)

 
 

Dias, Festas & outras datas



Datas Civis e
Lembranças

TISHÁ BE'AV
(Queda de Jerusalém)

ESSERI TEVET
Cerco de Jerusalém
YOM HASHOA

(Dia da Calamidade)
 

Dias, Festas & outras datas

YOM HAZIKARON
(Dia da Recordação)
YOM HAATZMAUT

(Dia da Independência)
YOM YERUSHALAIM
(Dia de Jerusalém)



Datas da
Tradição 
ligadas 

às Festas

SEUDAT MASHIACH
(Refeição do Messias
Ligado ao Pêssach)

 

SHEMENI ATZERET
(Oitavo [dia] da Assembléia

SIMCHAT TORAH
(A Alegria da Torah)

Estas duas datas estão
ligadas ao SUCOT

Outras datas
Rabínicas

LAG BA'OMER
(Recordação do fim de uma praga)

 

TU BE'AV
(Dia tradicional para

casamentos)
 

TU BE'SHEVAT
(Dia da Árvore)

 

Dias, Festas & outras datas



“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

SHABAT
“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

SHABATSHABATSHABAT



Festas do Cordeiro

SHABATSHABATSHABATSHABAT
Grandes
Festas

PÊSSACH
SHAVUOT

SUCOT

Pequenas 
Festas

PURIM
CHANUKAH

Dias
Temíveis  

YOM T'RUAH
YOM KIPUR



Festas do Cordeiro
Disse o SENHOR a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As
festas fixas do SENHOR, que proclamareis, serão santas
convocações; são estas as minhas festas.
Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso
solene, santa convocação; nenhuma obra fareis; é sábado do
SENHOR em todas as vossas moradas.
São estas as festas fixas do SENHOR, as santas convocações, que
proclamareis no seu tempo determinado: no mês primeiro, aos
catorze do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do SENHOR.
(Lev 23:1-5)



Festas do Cordeiro
E Falou יהוה (O ETERNO) a Moisés e lhe disse: Fala aos filhos de Israel, e dize-
lhes: (MOEDEI יהוה) As festas fixas do ETERNO que proclamareis como
(MIKRAEI KODESH) são convocações sagradas para Mim, estas são as minhas
Festas: ((Seis dias se fará trabalho, mas NO DIA SÉTIMO é o (SHABAT
SHABATON) o DESCANSO DOS DESCANSOS, descanso solene, uma santa
convocação (MIKRÁ KODESH); nenhum trabalho fareis; é (SHABAT HU L'יהוה),
Descanso do ETERNO, em todas as vossas (MOSHBATEICHEM) habitações,
(em todos os lugares aonde descansares)). São estas (MOEDEI יהוה) as festas
fixas do ETERNO, (MIKRAEI KODESH), as convocações sagradas para Mim,
que proclamareis no seu (MOEDEM) tempo determinado (Nas suas
Estações): No mês primeiro, aos catorze do mês, ao entardecer, é a páscoa
do ETERNO. (Lev 23:1-5)



Festas do Cordeiro
MIKRAEI KODESH – (SANTA CONVOCAÇÃO) - Convocação Santa;
Ajuntamento Santo; Ensaio Santo; Preparação Santa

MOEDEI ADONAI – (Minhas Festas Fixas – Festas fixas do Senhor) - Tempo
apontado; Época apontada; época estabelecida; lugar de ajuntamento;
lugar de encontro, Festa.

SHABAT - SHABAT SHABATON - MOSHBATEICHEM - Descanso, Descanso
dos descansos, Descanso Solene, Descanso Memorial;



Festas do Cordeiro
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As festas do ETERNO que
proclamareis (convocareis) como  minhas santas convocações
(convocações diferenciadas, separadas das demais, especiais), são estas,
as Minhas Festas: Seis dias se fará trabalho, mas NO DIA SÉTIMO é o
(DESCANSO DOS DESCANSOS), Descanso Memorial, Solene, uma santa
convocação especial, diferenciada de todas as demais; nenhum trabalho
fareis; é Descanso do ETERNO em todas as vossas habitações (em todos
os lugares que vocês possuirem para descansar). São estas as festas fixas
do ETERNO, santas convocações, que proclamareis no vosso tempo
determinado, nos ciclos da vida de vocês, no decorrer dos anos e das
estações: No mês primeiro, aos catorze do mês, ao entardecer, é a
páscoa do ETERNO... (Lev 23:2-5)



Festas do Cordeiro
E disse Deus: haja
luminares no
firmamento do céu, para
fazerem separação entre
o dia e a noite; sejam
eles para sinais e para
estações, e para dias e
anos; (Gen 1:14)



Festas do Cordeiro



Festas do Cordeiro

SEMANA
SHAVUA



“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

SHABAT
“E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele (SHABAT)

descansou, de toda a obra que, como
Criador, fizera.” (Gênisis 2: 3)

SHABATSHABATSHABAT



 SHAVUA
Ciclo Completo

Festas do Cordeiro



6 Dias
o homem
trabalhará

Festas do Cordeiro

YESHUA 
4000 anos



Moedei Adonai
As Festas do Eterno



Festas do Cordeiro

SHABATSHABATSHABATSHABAT
Grandes
Festas

PÊSSACH
SHAVUOT

SUCOT

Pequenas 
Festas

PURIM
CHANUKAH

Dias
Temíveis 

 
YOM T'RUAH
YOM KIPUR



Os sons do
Shofar & as Festas

TEKIA
Toque longo e solene
 Fala da Grandiosidade 

do Nosso Deus
 

Aponta para PÊSSACH E SHAVUOT
(O Ministério de Jesus e 

O Ministério do Espírito Santo)



Os sons do
Shofar & as Festas

SHEVARIM
Toque intercortado

 
Aponta para Chanukah e Purim

(Os Grandes livramentos 
que Deus nos dá no 

decorrer da nossa vida)



Os sons do
Shofar & as Festas

T'RUAH
Toque choroso

 
Aponta para Yom T'ruah 

e Yom Kipur
(Os dias temíveis - Juízo que virá

sobre todo o Mundo. 
Tempo de Arrependimento)



Os sons do
Shofar & as Festas

TEKIA G'DULÁ
É o mesmo toque inicial, porém até

se terminar o fôlego. O Grande
Toque, a Última Trombeta!

 
Aponta para SUCOT

(Governo Milenial do MASHIACH)



O Shabat não pertence à semana que está terminando;
O Shabat não pertence à semana que está começando;

O Shabat pertence ao Eterno!
 

SHABAT SHALOM!
Paulo de Tarso


